12.11.2015

ב"ה ל' חשון תשע"ו

תולדות
נטילת הברכות.
משפט ידוע אומר "שהמטרה מקדשת את האמצעים" ,ניתן כמובן גם לומר משפט זה כשסימן שאלה בסופו .בפרשתנו נמצאת אחת
הדוגמאות היותר ברורות לכלל זה .על פניו ,ברור שיעקב אמור לקבל את הברכות וממילא ברור שרבקה פועלת באופן הנכון.
הזהר הקדוש מסביר שיעקב נענש במידה שבה חטא כלפי אביו .כאשר עקף את הבכור ,נעקף אף הוא ע"י לבן בקבלתו את הבכורה
לאה במקום רחל .וכן בלובשו את עורות גדיי העיזים כדי להידמות לעשיו נענש בכתונת יוסף שנטבלה בדם העיזים.
א"כ ,כיצד עלינו להתבונן על מקרה זה ,הוא ראוי או לא?
נראה שגם כאשר עושה האדם פעולה מוצדקת ,עליו לשאת בתוצאות של אותה פעולה ,צידקת מעשהו לא פותרת אותו מן הענש.
לפי זה יתכן מאד שעל האדם להימנע מעשיית מעשה כיוון שיענש עליו בהמשך.
מסכם הזוהר ,שיעקב נהג כשורה כשלקח את הברכות בדרך שלקח .וחוסר ההבנה רק גדל .יתכן לומר בכוונת הזוהר ,שאכן על האדם
לפעול לפי האמת שהוא מבין .אולם כדי שיפעל האדם באופן מידתי ובמדויק נענש הוא על מעשהו .הענש בא על מנת לכוון את
העושה למעשה הנדרש בלבד וכדי למנוע שימוש יתר באמצעי להשגת המטרה.
אך לא רק זה ,כאשר פועל האדם באופן הזה ומודע לעונש המצפה לו ,מעורר הדבר אותו להיפתח ולהבין את הצד שכנגד,
הצד הנפגע .העונש מעורר את האדם לחשוב ולהרגיש את הצד הנפגע מבלי שיקהו חושיו מכח המטרה שמקדשת את האמצעים.
נמצאנו אומרים ,אכן המטרה מקדשת את האמצעים ,אולם היא מוגבלת ,מלאת דרישות לרגישות ,לתשומת לב מירבית.
שבת שלום.
הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית משפ' ברבירו.
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.16:00 -
שיעור תנ"כ – השבוע לא מתקיים.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת ברבירו.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,בשעה ( 19:10לאחר תפילת ערבית(.

זמני תפילות
העירוב בדרך לישיבה:
לידיעת הציבור העירוב בדרך לישיבה איננו תקין ,ופתרון לכך איננו נראה באופק .העירוב של המשק – תקין לחלוטין!
תפילות השבת בביה"כ:
בשבועות האחרונים דובר רבות אודות חשיבות אחדות הקהילה .התפילה ברוב עם רצויה ומבורכת ,אך מחייבת כל אחד מאתנו
לתרו ם את חלקו בשמירה על השקט בזמן התפילה .המלצנו בעבר ,ואנו חוזרים על כך בבקשה להימנע מלהביא ילדים קטנים
לתפילה ,ילדים שעדיין אינם יודעים להתפלל.
לילדים הקטנים מיועדת "תפילת הילדים" המתחילה בזמן חזרת הש"ץ של מוסף ומתקיימת בביהמ"ד .אנו מבקשים מאד להתחשב
בכך ולסייע בשמירה על השקט בביה"כ.
נכון לעכשיו ,מתקיים מניין שחרית מוקדם ,שחלק נכבד ממשתתפיו טוענים שקשה להם להתפלל במניין המרכזי עקב הדיבורים
הרבים .אנו מאד מעוניינים שהסיבה הגורמת לפיצול תיפתר ונוכל לקיים מניין משותף לכלל הציבור.
בתפילה לימים שקטים ולתפילה שקטה
הגבאים

כניסת השבת16:20 :

יציאת השבת17:21 :

קהילה
המנין הראשון והשני,השלישי והרביעי וכו'...
סוגיית פיצול מנייני התפילות בשבת עולה שוב .מאז המניין המוקדם נעשה המניין המרכזי מדולדל עוד יותר.
והנה לאחרונה קיבלה הנהלת הקהילה החלטה על ביטול המניין המוקדם בשבת ,שזה עתה קם.
כמובן שמיד נוצרה התקוממות מכל כיוון.
לכאורה ,טוענים שני הצדדים טעון הגיוני ונכון .מצד אחד נשמעת הטענה שלאור תוצאות ההצבעה לגבי מיקום בית הכנסת הספרדי,
הרי שהציבור השמיע קול צלול שהוא רוצה אחדות ככל שניתן והמניין המוקדם פוגע בכך.
מאידך ,טוענים אנשי המניין המוקדם שבמניין המרכזי יש הרבה רעש ,דיבורים וכו' ,והם מבקשים תפילה ראויה.
כאמור-טיעונים עניניים והגיוניים.
אך במחשבה נוספת ,הטיעונים אינם מאוזנים .שהרי ,על פניו ,אדם בא לביהכ"נ על מנת להתפלל ולא על מנת לדבר...
ואם כך ,טענת מתפללי המניין המוקדם הינה פשוטה ,מתקבלת ולא ניתן לעמוד כנגדה.
כדי להמחיש את סוגיית הדיבורים והרעש בתפילה ,בואו נדמיין מעט .נקפוץ לטקס היפה שמתקיים מידי שנה בגרנולית עם כניסת יום
הזכרון לחללי מערכות ישראל .הציבור עומד ומכבד את המעמד .לו יצויר שבזמן הטקס הייתה עומדת חבורה מאיתנו מדברת ומדברת
תוך כדי ההקראות השונות והסרטונים או שלתוך הטקס היו מגיעים ילדים עם אופניים קטנים וכו' ,רצים בין העומדים ומשמיעים
רעש בריא של ילדים .האם הציבור היה עובר על כך בשתיקה?!
כולנו היינו מרגישים זלזול בכבוד הנופלים ,ואין ספק שבדפון שאחרי היו נכתבות ובצדק הערות וטענות .נכון ,הטקס הוא חד שנתי.
נכון ,התפילה אינה מדברת אלינו כאותו טקס .אבל ,קהילת בני דרום מורכבת מאנשים אינטיליגנטים ,רגישים ,אכפתיים ,מתנדבים
ומשתדלים לעשות טוב איש לרעהו ב"ה.
איך זה שבמקום מרכזי ,במושב דתי ,אין התחשבות בסיסית במטרתו ועניינו של בית הכנסת?!
איך זה שאיננו רגישים לזולת שבא לביהכ"נ כדי להתפלל גם אם אלי התפילה לא כ"כ מדברת?!
לא פעם פנו אלי חברים בטענה שעלי לטפל בנושא הרעש בתפילה.
על פי רוב סרבתי מתוך טענה ,שעל הציבור להחליט מהו בשבילו ביהכ"נ ואיך הוא רוצה שתהיה האוירה בו.
אמרתי שאינני רוצה להיות המורה שמסתובב בין הספסלים ,עם הידיים מאחורי הגב ומעיר לאנשים...
זהו עניין שעל הקהילה לבחור ,להחליט ואז אשמח וארצה להיות שותף ביישום הרצון וההחלטות .לכן ,אולי באמת הגיע הזמן ,לקבל
החלטות על כללי התנהגות בסיסיים בביהכ"נ.
האם מותר להכניס ילדים שאינם יושבים בשקט ע"י הוריהם?
האם על הגבאים להעיר בנחת ולאחר התפילה לאנשים שאינם עומדים בכללים?
מהם כללי בר מצווה ,שבת חתן ומטחי סוכריות?
אין ספק שעדיפה תפילה ברוב עם ,אך מתוך כבוד לתפילה ,לביכה"נ וכבוד לבאים להתפלל.
בכל מקרה נראה שכל החלטה צריכה לבוא מתוך שיח ,מתוך שיתוף והבעת הכאבים של כל צד.
בתקוה לקיום הפסוק בזכריה ,הקצר והמרשים בתכנו" -והאמת והשלום אהבו".
הרב שלמה.
=========================================================================
שלום וברכה,
אני אביגל ,רכזת הקהילה מטעם המתנ"ס במושב בני דרום.
קצת הסטוריה:
בשלוש השנים האחרונות החל במועצה תהליך של חיזוק הישובים בחבל יבנה .את התהליך מוביל צוות המתנ"ס והוקם תחום "עבודה
קהילתית" .מזה כשנה וחצי פעל פיילוט במושב בן-זכאי ,ולאור הצלחת הפיילוט ובתהליך משותף של המתנ"ס עם ועד בני דרום,
הוחלט להרחיב את העבודה הקהילתית גם לבני דרום .העבודה תתבצע ע"י רכזת קהילה.
מה זה התפקיד הזה? -אפתח במה הוא לא -התפקיד אינו עוסק בהפקות אירועים ועמידה בקדמת הבמה .השחקנים המרכזיים הם אתם,
תושבי בני דרום ואני אתכם מאחורי הקלעים.
זהו תפקיד שעוסק יותר בתהליכים המקדמים את הקהילה ופחות בתוצרים מיידיים הנראים לעין.
בחודשיים האחרונים עסקתי בעיקר בלמידה על חוזקות הקהילה ,אתגרים ,היכרות עם בעלי התפקידים ,חיזוק וסיוע בפיתוח
התשתיות הקהילתיות הקיימות והגדרת מטרות ויעדים בעבודתי לשנה זו.
אני מזמינה אתכם ,תושבי ותושבות בני דרום לפנות אלי בכל נושא המשפיע על איכות החיים במושב ואותו נוכל לקדם יחד.כגון:
יוזמות ייחודיות שתרצו לפתח/לקדם יחד ,רעיונות לחיזוק ולגיבוש הקהילה ועוד.
כאן אתכם .אביגל שפירא -רכזת הקהילה שלכם .050-6382313

בני עקיבא ונוער
השבוע עסקנו בנושא "אני והתנועה" .הנושא עוזר לנו להבין עד כמה משמעותית "התנועה" כחלק מעם ישראל כולו ככלל וכל אדם
כפרט" .אני והתנועה" מתייחס ליכולת ההשפעה של כל אדם כפרט על הכלל בתוך התנועה והחשיבות של כל חניך .במהלך השבוע,
שמנו דגש על החיבור שנוצר בין החניך לתנועה ברבדים השונים :ברובד הערכי ,החברתי ,הציפיות שלי מהתנועה והצפיות ממני
כחלק חשוב מהתנועה והכי חשוב ,החיבור של החניך לתנועה כי כיף לו לבוא.
אנו נמצאים בפתחו של שבוע ארגון ,שבוע השיא של חודש הארגון ,צוות ההדרכה והחניכים המדהימים עובדים קשה ומבלים שעות
רבות בסניף ואנחנו מפרגנים להם על כך .השבוע הקרוב יהיה שבוע מטורף!!!!! מצפה ומחכה לכולם בסניף!!!
לו"ז שבת תולדות:
ערב שבת 20:30 :פעולת חב"ב בבית המדרש
ביום השבת 14:15 :מפקד מדריכים 14:45 ,מפקד לכולם.
שבת שלום! דניאל
=======================================================================
במוצ"ש שעבר נערך מפגש הורים עם צוות הנוער ואיתי .במפגש שיקפתי את עבודתי עם הנוער .עלו נושאים ורעיונות חשוביםמאד ,כגון :מעורבות הורים ,גיבוש הנוער ,מעורבות הנוער בבנ"ע ,מועדון הנוער המתחדש ועוד.
תודה לכל מי שהגיע ומי שנבצר ממנו אשמח אם תתעדכנו אצל מי שהיה.
החל ממוצ"ש הקרוב נפתחת קבוצת ג'וגינג לבנות הנוער (ט'-י"ב) ,ניפגש בשעה  19:00ליד מועדון הנוער נא להגיע עם נעלי ספורטוהמון אנרגיה.
חנוכה הולך ומתקרב .הפתעה גדולה מחכה לנוער! פרטים בהמשך..בע"ה בעוד שבועיים תתקיים סדנה להורים בנושא אלכוהול והתמכרויות ,באדיבות ו.חינוך .תאריך ופרטים מדוייקים בהמשך.פעולת חב"ב (ט'-י"ב)תתקיים בערב שבת בשעה  20:30עם דודי סיני בבית המדרש.תודה רבה לניצן הראל שהתנדב בשבוע שעבר!
בשבילכם ואתכם,
אביגל-רכזת הנוער

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה ויצירה..
יום רביעי  - 08:15התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.
השבוע חולק לתאים שאלון בנושא פעילויות לחברים מגיל פנסיה ,נא להחזיר את השאלון עד יום שני לתא שלי.
נקיים שיחת סיכום ביום חמישי בשעה  17.00במועדון לחבר.
תודה :לואיז

איחולים מכל הלב
לשולמית שמיר להולדת הנינה,
נכדה למיכל וגרי צור,
בת לרני וניר יעקבי.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום ראשון  08:45 -תנ"כ – חנה לבל.
ביום שני  10:15 -הרצאה" :חברה ותרבות בטוניסיה"/יורם רוזנפלד.
יום רביעי -

 18:00חוג ידיעת הארץ עם אלידע בר-שאול

בזאר מכירת בגדים עם צביקה בין השעות .9:00-12:00:במבנה מרכז היום.

ועדת חינוך
בשעה טובה ,הכירו את וועדת חינוך המתחדשת:
הגיל הרך :אסתר ליברמן ,יהודית פוקס ,סמדר באום ועינת לסנר.
כתות א'-ג' :אורה גורפינקל ,אריאלה בניה ,רוני קבלן ,שני בכר ותמנה גנוסר.
כתות ד'-ח' :אבי בן שושן ,יראת פריש ,עינת סלמון ורונית דגן.
נוער/בנ"ע :מיכל בן זאב-שאול ,מיכל זיו ,מיכל ישעיהו ,עמיחי שמר ורחל גבאי.
בימים אלו אנו יושבות/ים לבנות תכנית עבודה לשנה הקרובה.
רעיונות ,הצעות ובקשות ניתן להפנות לדוא"ל edu.bnei.darom@gmail.com
תודה רבה לנשות החיל שהתנדבו להפיק את מסיבת החנוכה:
תמר שמר ,שירה שור ,סמדר באום ,מירב להמן ,לירון דביר ,טליה דביר ואסתר ליברמן.

מרפאה
יום שלישי  -המרפאה תהיה פתוחה בין השעות .12:00-09:30
יום חמישי  -המרפאה סגורה עקב בקורת משרד הבריאות.

הודעות
"פעלולים מעולם אחר"  -חוויה בלתי נשכחת לכל הגילאים לכבוד החנוכה .שילוב של פעלולים מגוונים ,קטעי אש ,מופעי
אקרובטיקה מרהיבים ,להטוטים בסגנון המזרח הרחוק ,קטעי  WOWלכל המשפחה .לגילאי  5ומעלה.
יתקיים אי"ה ביום שלישי ה' בכסלו ( .)17/11/15במושב בית גמליאל במועדון.
עלות ₪ 20 :לילד  ₪ 50למשפחה .סופגניה לכל ילד.
קוסמטיקאית  -ביום שלישי מגיעה גילדה )מניקור ,פדיקור ,עיצוב גבות ,ספרית ,איפור כלות
לתיאום נא להתקשר למספר  055-2273231נא להביא מגבות.

לאירועים).

